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1. Údaje v žádosti musí být vyplněny strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. V případě nedostatku místa v příslušných rubrikách  
uveďte  údaje na zvláštní přílohu.

2. Práva a povinnosti cizinců, spojené s pobytem na území ČR jsou upravená zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Osobní údaje pro účely řízení podle zákona č.326/1999 Sb., jsou zpracovávány službou cizinecké policie,  a ve stanovených případech 
Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souvislosti s žádostí o dlouhodobé vízum jsem povinen na požádání strpět sejmutí  otisků prstů a pořízení obrazového záznamu. 

5. Zavazuji se opustit území České republiky před skončením doby povoleného pobytu na území České republiky.  

6. Byl jsem informován o skutečnosti, že udělení víza je jen jednou z podmínek vstupu na území České republiky. Pouhá skutečnost, že mi bylo 
uděleno vízum, neznamená, že mám právo na  náhradu škody, pokud z důvodů nesplnění podmínek vstupu a pobytu na území České 
republiky stanovených zákonem č. 326/1999 Sb., mi bude vstup na území České republiky odepřen.    

7. Byl jsem informován, že jsem povinen do 3 pracovních dnů  ode dne vstupu na území  ohlásit na policii České republiky místo pobytu na 
území České republiky.  

8. Prohlašuji, že jsem všechny výše uvedené údaje poskytl(a) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsou správné a úplné.

1. Details in the Application must be completed in block letters in the Czech language. If more space is needed, specify the details in a special 
enclosure.

2. Rights and duties of aliens connected with their stay on the territory of the Czech Republic are governed by Act no. 326/1999 Coll., 
regulating Residence of Alliens in the Territory of the Czech Republic and on changes of some acts, as amended.

3. Personal details for the purpose of proceedings pursuant to Act no. 326/1999 Coll. are processed by the foreign police service and by Ministry 

Osobní údaje týkající se občana EU nebo EHP (Evropský hospodářský prostor), který Vás vyživuje. Osobní údaje týkající se občana EU nebo EHP (Evropský hospodářský prostor), který Vás vyživuje. Tato otázka by měla 

1. Údaje v žádosti musí být vyplněny strojem nebo hůlkovým písmem v českém jazyce. V případě nedostatku místa v příslušných rubrikách  
uveďte  údaje na zvláštní přílohu.

2. Práva a povinnosti cizinců, spojené s pobytem na území ČR jsou upravená zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Osobní údaje pro účely řízení podle zákona č.326/1999 Sb., jsou zpracovávány službou cizinecké policie,  a ve stanovených případech 
Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souvislosti s žádostí o dlouhodobé vízum jsem povinen na požádání strpět sejmutí  otisků prstů a pořízení obrazového záznamu. 

5. Zavazuji se opustit území České republiky před skončením doby povoleného pobytu na území České republiky.  

6. Byl jsem informován o skutečnosti, že udělení víza je jen jednou z podmínek vstupu na území České republiky. Pouhá skutečnost, že mi bylo 
uděleno vízum, neznamená, že mám právo na  náhradu škody, pokud z důvodů nesplnění podmínek vstupu a pobytu na území České 
republiky stanovených zákonem č. 326/1999 Sb., mi bude vstup na území České republiky odepřen.    

7. Byl jsem informován, že jsem povinen do 3 pracovních dnů  ode dne vstupu na území  ohlásit na policii České republiky místo pobytu na 
území České republiky.  

8. Prohlašuji, že jsem všechny výše uvedené údaje poskytl(a) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsou správné a úplné.

1. Details in the Application must be completed in block letters in the Czech language. If more space is needed, specify the details in a special 
enclosure.

2. Rights and duties of aliens connected with their stay on the territory of the Czech Republic are governed by Act no. 326/1999 Coll., 
regulating Residence of Alliens in the Territory of the Czech Republic and on changes of some acts, as amended.

3. Personal details for the purpose of proceedings pursuant to Act no. 326/1999 Coll. are processed by the foreign police service and by Ministry 
of Interior in specified cases pursuant to Act no. 101/2000 Coll. regulating personal data protection as amended.

4. In relation to the Application for a long-term visa, I am obliged to suffer fingerprinting and taking of visual image on request.

5.  I hereby undertake to leave the Czech Republic before the termination of my permitted stay on the territory of the Czech Republic.

6.  I have been informed about the fact that granting a visa is only one of the conditions for entering the Czech Republic. The mere fact that I 
have been granted a visa does not mean that I am entitled to damages in case that I am prevented from entering the Czech Republic based on 
my failure to meet conditions for entry and stay in the Czech Republic specified in Act no. 326/1999 Coll.

7. I have been informed that I am obliged to report the place of stay in the Czech Republic to the Czech Police within 3 business days following 
my entry.

8. I hereby represent that I have provided all the above specified details according to my true and free will and that they are complete and 
correct.

Podpis žadatele Podpis žadatele Podpis žadatele Podpis žadatele ( u nezletilých podpis zákonného zástupce)::::
Applicant's Signature Applicant's Signature Applicant's Signature Applicant's Signature (for minors, signature of custodian/guardian)::::
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…………………………………………………………….
Podpis pracovníka vydávajícího vízum

Místo a datum:Místo a datum:Místo a datum:Místo a datum:
Place and date:Place and date:Place and date:Place and date:

Osobní údaje týkající se občana EU nebo EHP (Evropský hospodářský prostor), který Vás vyživuje. Osobní údaje týkající se občana EU nebo EHP (Evropský hospodářský prostor), který Vás vyživuje. Tato otázka by měla 
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republiky  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. V souvislosti s žádostí o dlouhodobé vízum jsem povinen na požádání strpět sejmutí  otisků prstů a pořízení obrazového záznamu. 

5. Zavazuji se opustit území České republiky před skončením doby povoleného pobytu na území České republiky.  

6. Byl jsem informován o skutečnosti, že udělení víza je jen jednou z podmínek vstupu na území České republiky. Pouhá skutečnost, že mi bylo 
uděleno vízum, neznamená, že mám právo na  náhradu škody, pokud z důvodů nesplnění podmínek vstupu a pobytu na území České 
republiky stanovených zákonem č. 326/1999 Sb., mi bude vstup na území České republiky odepřen.    
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8. Prohlašuji, že jsem všechny výše uvedené údaje poskytl(a) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsou správné a úplné.
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regulating Residence of Alliens in the Territory of the Czech Republic and on changes of some acts, as amended.

3. Personal details for the purpose of proceedings pursuant to Act no. 326/1999 Coll. are processed by the foreign police service and by Ministry 
of Interior in specified cases pursuant to Act no. 101/2000 Coll. regulating personal data protection as amended.

4. In relation to the Application for a long-term visa, I am obliged to suffer fingerprinting and taking of visual image on request.

5.  I hereby undertake to leave the Czech Republic before the termination of my permitted stay on the territory of the Czech Republic.

6.  I have been informed about the fact that granting a visa is only one of the conditions for entering the Czech Republic. The mere fact that I 
have been granted a visa does not mean that I am entitled to damages in case that I am prevented from entering the Czech Republic based on 
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Místo pro nalepení kontrolní části vízového štítku
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